
Statut Fundacji  

BOSKIE SKRZYDŁA 
 

Postanowienia ogólne 
 
 

§ 1 
 

1. Fundacja pod nazwą Boskie Skrzydła, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:  
Małgorzatę Dąbrowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez 
notariusza Krzysztofa Hończaka w kancelarii notarialnej w Dębicy przy ul.Głowackiego 31, w 
dniu 18 września 2019 r. 

2. Akt ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 
3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1491 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U z 2003r., nr 96, poz.873, tekst jednolity: (Dz.U. z 2019 r. poz. 688), a także na 
podstawie niniejszego Statutu. 

4. Fundacja jest apolityczna. 
 

§ 2 
 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 
2. Fundacja jest powoływana na czas nieoznaczony.  

 
§ 3 

 
Siedzibą fundacji jest miasto Dębica. 
 
 

§ 4 
 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa, inne podmioty ekonomii 
społecznej, spółki kapitałowe, w tym i nabywać akcje i udziały spółek. 

3. Fundacja może przystępować do spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń i innych 
podmiotów ekonomii społecznej. 

4. Fundacja może tworzyć fundusze w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy. 
5. Fundacja może tworzyć podmioty umożliwiające realizacje jej celów i zadań. 
6. Fundacja może używać pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć ponadto może 

zawierać znak graficzny (logo) Fundacji. 
7. Dla celów realizacji swoich zadań Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

Fundacji BOSKIE SKRZYDŁA w wybranych językach obcych.  
 

 
 



§ 5 
 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla fundacji. 

 
§ 6 

 
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. społecznych. 

 
 
 

Cele i zasady działania Fundacji. 
 

§ 7 
 

1) Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym 
obejmującej aktywności w zakresie: 
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób;  
b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa;  
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  
d) działalności charytatywnej;  
e) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  
f) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;  
g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  
h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  
i) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  
j) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
k) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  
l) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;  
m) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
n) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  
o) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;  
p) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  
q) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  
r) turystyki i krajoznawstwa;  
s) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód pomocy ofiarom 

katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;  
t) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;  
u) promocji i organizacji wolontariatu;  
v) pomocy Polonii i Polakom za granicą;  



w) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  
x) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka;  
y) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  

2) Działalność w pkt. 1 powyżej może być prowadzona zarówno jako działalność odpłatna, jak i 
nieodpłatna.  

3) Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i 
prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 

4) Fundacja może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych 
zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki 
samorządu terytorialnego i inne podmioty. 
 

 
 

 
§ 8 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1. Wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych trudną sytuacją. 
2. Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych różnego rodzaju 

dysfunkcjami. 
3. Włączanie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem w działania społeczne, w 

celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poczuciu osamotnienia. 
4. Propagowanie zdrowego stylu życia (profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień)  i 

ochrony zdrowia. 
5. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. 

poprzez organizację szkoleń, kursów, konferencji oraz publikację materiałów w formie 
plakatów, broszur, gazet, książek, e-booków, publikacji,  itp. 

6. Organizowanie wszelkiego rodzaju wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych, oraz 
eventów, imprez, w tym koncertów, festynów, akcji społecznych, akcji charytatywnych,  
zajęć zmierzających do realizacji celów statutowych.  

7. Prowadzenie działalności, wsparcia na rzecz kobiet. 
8. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami. 
9. Promowanie oraz nauczanie zasad i norm prawnych ,wsparcie prawne.  
10. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz partnerstwa, w tym lokalnego. 
11. Prowadzenie ośrodków pozwalających realizować cele statutowe.  
12. Działanie na rzecz dziedzictwa kulturowego i podtrzymywania tradycji.  
13. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich.  
14. Współpracę z organizacjami społecznymi realizującymi cele zbieżne z celami fundacji. 
15. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania i ograniczenia bezrobocia.  
16. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych z wszelkich dostępnych i prawnych 

źródeł.  
17. Uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z celami fundacji. 
18. Inne działania sprzyjające realizacji i rozwojowi statutowych celów fundacji. 



19. Organizacja wypoczynku i innych form spędzania wolnego czasu, w tym organizacja 
wycieczek turystyczno-krajoznawczych i tematycznych, kolonii i obozów letnich oraz 
młodzieżowych. 

20. Okresowa/czasowa opieka dzienna nad dziećmi, w tym działalność przedszkolna.  
21. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 
22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.  
23. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.  
24. Działalność wspomagająca edukację.  
25. Opiekę dzienną nad dziećmi.  
26. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów.  
27. Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dzieci, młodzieży, 

dorosłych.  
28. Organizowanie imprez mających na celu integrację środowiska lokalnego. 
29. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację targów, eventów,  seminariów, 

spotkań w żłobkach, przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych, itp. 
30. Gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów 

fundacji.  
31. Stypendia i programy edukacyjne dla podopiecznych.  
32. Wspieranie młodych twórców i działalności artystycznej.  
33. Propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców.  
34. Działalność społeczną i naukową. 

 
 

§ 9 
 

1. Fundacja realizuje swoje cele przez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego. 

 
2. Obie formy działalności, nieodpłatna i odpłatna, będą rachunkowo wyodrębnione 

w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu 
przepisów dotyczących rachunkowości. 

3. Przychód z działalności odpłatnej przeznaczony jest do realizacji celów związanych 
z działalnością pożytku publicznego. 

 
§ 10 

 
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych 

i fizycznych o działalności zbieżnej z celami Fundacji. 
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi, 

samorządowymi, osobami prywatnymi i organizacjami społecznymi zbieżnymi z jej celami. 
 
 



Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 11 
 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe 
określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację w wysokości 1.000 (tysiąc) 
złotych, a także nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe 
nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Fundacja nie może: 

a. udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 
członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

b. przekazywać swojego majątku na rzecz członków Fundacji, członków jej organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

c. wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków Fundacji, członków jej organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego; 

d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
 

§ 12 
 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
a) darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych, sponsoringu, 
b) dotacji i subwencji oraz grantów, 
c) dochodów ze zbiórek publicznych i imprez, 
d) dochodów z majątku Fundacji, 
e) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, 

papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek, 
f) dochodów z przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i innych. 
g) dochodów pochodzących z działalność gospodarczej  
h) dochodów z kwot odpowiadających części podatku należnego od danego podatnika 

przekazanych fundacji jako organizacji pożytku publicznego w trybie określonym w 
przepisach prawa podatkowego. 

2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być 
użyte do realizacji celów Fundacji, według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile 
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że nie budzi wątpliwości, 
iż majątek spadku znacząco przewyższa długi spadkowe.  



4. Cały dochód osiągany przez Fundację przeznaczany jest na realizację jej celów statutowych.  
5. Osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, które dokonują darowizn lub innych świadczeń na rzecz Fundacji, 
Fundacja może przyznać tytuł Sponsora lub inny tytuł honorowy. Warunki przyznawania 
tytułów i regulamin ich przyznawania zostanie ustalony przez Fundatora. 

 
§ 13 

 
1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą 

ofiarodawcy. 
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we 

właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać 
również rachunki bankowe oraz majątek za granicą. 

3. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w 
papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie 
obejmuje to jednak działań o charakterze spekulacyjnym. 

4. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz 
Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które 
obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być 
przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych. 

 
§14 

 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarze służącym 

realizacji jej celów statutowych.  
2. Cały dochód osiągany z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczać będzie na 

działalność statutową. 
3. Wartość środków przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji wynosi 1.000 PLN 

(słownie: tysiąc złotych).   
4. Zakres dopuszczalnej działalności gospodarczej określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu 

 
Władze Fundacji. 

 
§15 

 
1. Władzami Fundacji są: 
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
3. Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 
4. Członków Zarządu i Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 
5. Fundator może przekazać uprawnienie do powoływania i odwoływania członków organów 

Fundacji innej osobie lub instytucji.  
6. Decyzje Fundatora podejmowane są w formie pisemnych postanowień.  
 

§16 
 



1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. 
Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Fundacji zwany dalej Prezesem. Zarząd wieloosobowy 
tworzy Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu. 

2. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu, pełni wówczas funkcję Prezesa 
Zarządu. W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji członka Zarządu 
(Prezesa) podejmuje decyzję o wyborze prezesa Fundacji. 

3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. 
4. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie. 
5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 

umyślne,  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji złożonej 

Fundatorowi na piśmie albo śmierci członka Zarządu, albo wskutek odwołania. 
 

§17 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
c) realizacja celów statutowych, 
d) sporządzanie planów pracy i budżetu, 
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
f) podejmowanie uchwały dotyczącej zmiany statutu Fundacji, 
g) podejmowanie uchwały o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 
h) zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami, 
i) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji, 
j) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów, 
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku. 

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.  
4. Do zawierania umów pomiędzy członkiem zarządu a Fundacją uprawniony jest pełnomocnik 

ustanowiony przez Fundatora. 
5. Wynagrodzenia członków Zarządu (kadry zarządzającej), ograniczone są limitami, tj. przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za rok poprzedni. 

6. Fundacja, w przypadku tworzenia miejsc pracy dla pracowników nie będących członkami 
fundacji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, realizuje zarządzanie oparte na 
zasadach demokratycznych wyrażone partycypacją pracowników. Partycypacja pracowników 
nie będących członkami Fundacji wyraża się w uzyskaniu przez nich uprawnień konsultacyjno-
doradczych w związku z realizowaną działalnością. 

 
     
 

§ 18 
  



1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu drogą sms, lub email. 
3. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. 
 
 

§ 19 
 

Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania działaniami Fundacji, określając im zakres 
pełnomocnictwa, a także pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i 
w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.  
 
 

§ 20 
 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.  
2. Rada Fundacji składa się od 3 do 5  członków powoływanych i odwoływanych przez 

Fundatora. O ilości członków Rady Fundacji decyduje Fundator. Rada wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.  

3. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony   
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:  

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Rady,  
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  
c) śmierci członka.  
d) odwołania członka, w przypadku nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji, 
naruszenia postanowień statutu Fundacji, zaistnienia innych okoliczności, które powoduję 
utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji; 
e) rezygnacji członka z Rady Fundacji. 

 
§ 21 

 
1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje kontrolę nad działalnością Fundacji. 
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:  

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, 
b) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium, 
c) opiniowanie kierunków działalności Fundacji, 
d) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników 

Fundacji, wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w 
drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

 
3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do: 

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji, 
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, 
c) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 



 
§ 22 

 
1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. 
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 

§ 23 
 
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż raz na rok. 
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej -inicjatywy lub 

na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady. 
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek 

Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu-pozostałych członków Rady Fundacji. 
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie 

albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków, co 
najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone w formie telekonferencji lub 
wideokonferencji, w sposób umożliwiający porozumienie się uczestniczących w nim 
członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie/wideokonferencja uznaje 
się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien 
być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji. 

6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu 
lub Fundator. 

 
 

§ 24 
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:  

a. dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech 
osób;  

b. trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym 
niż trzy osoby. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos 
prowadzącego obrady.  
 
 

Sposób Reprezentacji 
 

§ 25 
 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składa Prezes Zarządu 

samodzielnie lub dwóch członków  Zarządu łącznie.  
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji dotyczące zobowiązań, spraw majątkowych oraz 

udzielania pełnomocnictw przekraczających kwotę 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) 
składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes Zarządu. 

 
 



Zmiana Statutu 
 

§ 26 
 
1. Zmiana statutu może prowadzić do zmiany celu lub uzupełnienia celu, dla którego Fundacja 

została powołana. Uprawnionym do zmiany celu lub uzupełnienia celu jest Fundator. 
2. Decyzje w przedmiocie pozostałych zmian statutu podejmuje Zarząd Fundacji przy akceptacji 

Rady w drodze jednomyślnej uchwały i wymaga rejestracji przez właściwy sąd. 
 
 

Połączenie z inną fundacją. 
 

§ 27 
 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel działania Fundacji. 
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 

jednomyślnej uchwały. 
 

Likwidacja Fundacji. 
 

§ 28 
 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 
3. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających organizacji o zbliżonych celach. 
4. Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator powołany uchwałą zarządu. 
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na cele zbliżone z celami 

Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek 
zostaną wskazane przez Zarząd. 

 
 
 
 
Statut został przyjęty dnia 23.08.2019  r.  

 
 

Podpisano: __________________________________ 



Załącznik nr 2  
Zakres działalności gospodarczej Fundacji: 

 
1) 63.99.Z P Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
2) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych. 
3) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
4) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) 
5) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 
6) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
7) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
8) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych 
 


